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VLIKo PAREIŠKIMAS APIE 
PASAULINE PARODĄ

Š.m. liepos 28 — rugpiūčio 12 
d. Los Augeles mieste vyks pa
saulinė. olimpiada, kurioje da
lyvaus Sovietų Sąjungos ir jas 
pavergtųjų tautų sportininkai- 
bei palydovai.-..':. '

Olimpinių varžybų prasmė 
glūdi tarptautiniame bendravi
me ir draugiškų santykių puo
selėjime pasauliniu mastu.

Pasaulinio masto suvažiavi
mai teikia gerą progą kelti aikš 
ten smurtu įvykdytą Lietuvos 
Įjungimą į Sovietų Sąjungą ir 
nuolatinius pagrindinių žmo
gaus teisių pažeidimus. Todėl 
Los Angeles olimpiadą reikėtų 
išnaud >ti Lietuvos bylos kėli
mui. .

Los Angeles olimpinių žaidy
nių proga pasaulio visuomenei 
re:kia priminti, kad;

a) nepriklausoma Lietuva da
bar Sovietų pavergtą ir įjos, 
sportininkai nėra pristatomi

. kaip lietūviaj;
b) demokratinėse valstybėse

žmonės gali laisvai pasirinkti 
savo, gyvenamą vietą, santy.v 
kianti ir draugauti su bet kuo 
pasaulyje;-paga]z-savo. norą bei 
išgaiš keliauti bet kur iže jo
kių ajv.ąržyįntt^iĮį?^ę_' valdiš
kų palytįi^ųį^Itųs^^' " Is 
sų bet Mio ir’fbęį 
momiš i jjgk.nąmų,- klonių
aplinkoje;'- -ML J? '

c) Sovietų Sąj taigos ir įc^pa

verstini tarnauti kolonijinei. Šb_ 
vietų imperijai.

Santa Clara apskrities policija 
j j suėmė už vairavimą giltame 
stovyje.’ Jis kėlė triukšmą, ne
norėjo leisti tikrinti jo kvėpuo
jamo oro, bet policija po 50 mi
nučių patikrinusi, rado, kad jis 
turi 0,23% alkoholio krau
jyje.

Kalifornijos aukščiausias teis
mas pripažįsta, kad vairuotojas, 
turįs 0,10% alkoholio neturi 
teisės vairuoti. Alkoholis vei
kiąs visą nervų sistemą, sulėti
na galvojimo procesą, kada rei
kia daryti greitus sprendi
mus.

Aukščiausias teismas vakar 
atmetė dviejų Kalifornijos ad- Į 
vokatų prašymą išteisint i Bor- Į 
gą, pripažindamas Kalifornijos 
aukščiausio teismo sprendimą 
galiojančių.

KORĖJIETIS SAN M. MOON 
EIS I KALĖJIMU

Washington, D. C. — Aukš
čiausias J. A. V. teismas pirma
dienį atsisakė svarstyti Ameri
koje pagarsėjusio San Miang 
Moon bylą, nes jo advokato pa- 
r * ’ — V birvo ’klastin
gas.? Š^^bandė jodyti, 
kad! 
Sųyie 
reikės

Prezidentas Reaganas eis Į ligoninę svė^alai tikrinti.

KODĖL NAUJIENOS NEIŠĖJO?

kėsinasi
oš,
IštySės 'mo

AREŠTAVO PIKTĄ
IZRAELIO RABINĄ

Jeruzale, Izraelis. — Izraelio
ia.*incs Mc-'še Lavinger yra toks 
pikt/.s. kad jis pradėjo ergani- 
zuo-i žydu pvchmus piicš ara
bus. J;.m neužrerka žudu ka-lf

- RUSAI OLIMPIADON NEVAŽIUOS, - 
ŽENEVOJ PAREIŠKĖ MASKVIEČIAI

Kremliui labai nepatiko, kad Reaganas Įsakė atnaujinti 
kovos laivą “Mishouri” 

——

Washinglcn. 1). (L — Keli po-1 -- -----------------------------------—
vedamos kovos prieš; litikai buvo įsitikinę, kad JAV 

ar..b:t>, jis p-is ėmė i iniciaty-santykiai su Sovietų Sąunga pa
ves kevsj p.ieš a.abcs.

Rabi.n? Mcišė apsigyveno de j 
š*i.:awan e Ja dane, upės krante.! 
Ar; b;r ucdtikėjo, k<.d izraelitai j 
ten steigtų savo kolonijas. Bet' 
labinęs su šeima ten įsikūrė.; 
Izraelio nolk’ija jį areštavo, kai! 
jo k.irstomi žydai p įdėjo pulti; 
arcbus. Izraelio polic/a jau ir 
širiip turi būdos su arabais, tai 
jie nenori kad patys žydai kol-j 
tu naujus nesusipratimus. Fei-{ 
sachuotas rabinassinagogoj skel 
biąs artimųjų meilę, turės aiš-! 
kin'tis teisme

f
■_______________ i

MEESE PASODINS Į SAVO ■ 
VIETĄ

mažu atlys, bet tikrovė rodo, 
kad jie kasdien vis aštrėja.

Olimpiados vadovybė msnė,; 
kad rusai pakeis savo nuomonę , 
ir gris į Los Angeles Olimpiadą, 
bet pasitarimai Ženevoj parodė, • 
kad Sovietų Sąjungos vyriausy- 
bė savo sportininkų Amerikon 
neleis. Pasitarime rusai karto
jo, kad Los Angeles Oliampia- 
doj bus imamasi priemonių prieš ; 
Sovietų sportininkus, todėl Krem ■ 
liaus vadovybė nutarė sporti-J 
ninku Amerikon neleisti.

Kremliui labiausiai nepatiko< 
prezidento Reagana nutarimas 
ištraukti iš uosto JAV kovos lai; 
va “Missouri”, ant kurio buvo

SACHAROVIENEI NELEI
DŽIA išvažiuoti

Gorki. Rus. — Sovietų vyriau 
sybė uždraudė Elenai Bonner 
Sacharovienei išvažiuoti iš Gor
kio miesto, esančio 360 kilo
metrų atstųmoje nuo Maskvos. 
Gorkio darbininkai gamina nau
jąsias karo medžiagas. Joks ru
sas ar užsienietis neturi teisės 
ižengti į Gorkio miestą. Oficia
liai į Gorkio miestą buvo išsių
stas tiktai Sacharovas. Joks ru
sas, nedirbęs karo pramonėje, 
neturi teisės įvažiuoti i Gor- 
ki.

O Sachanovo žmona nebuvo t re 
miama: į Gorki ji išvažiavo pa
ti kertu su savo vyra. Kartais 
nuc karto h išvažiuodavusi į

japonų karo vsdai pasirašę pa- 
; liaubas. “Missouri” plauks į pa- ■ 
Į čias naujausias Amerikos laivų ! 
[ statybos dirbtuves, kur Antrojo 
Į pasaulinio karo laivas bus iš pa

grindų atnaujintas. Atnaujini-1 
į mas ir pačių naujausių plektro- ; 
; ninių susisiek’mo priemonių ’ 
i įvedamas, m.Ujonų
Įjdoierių. i
j Nutarimas? atnaujinti šį kare j. 
į ;ąivą yra karo’pad:moš:mui ženk I 

las. Didieji Sovietų karo laivų !

Maskvą, perduodavo Sachoro- 
vui laiškus. J e pasirodydavo 
laisvojo pasaulio spaudoje. So
vietu vyriausybė nustatė, kad 
tuos laiškus perduodavo Sacha
rovo žmona, pasiekusi Maskvą. 
Dabar ir jai uždrausta išva
žiuoti. Apie Sacharovo gyveni- 
jrną ateityje nieko .^negindesi- 
rne.

Prez. Reagan užsispyrė pa
likti Meese konriidatu valsty
bes prokuroro pareigoms. Jis 
yra įsitikinęs, kad Meese yra 
padorus žmogus ir jis ne tik 
gali, bet privalo būti patvirtin
tas valstybės prokuroro parei
goms.

Pats Meese tąip pat nori bū
ti prokuroru. Jis nori įtikinti 
krašto gyventojus, kad jisjnė- 
r(įsikalto veikiantiems pot’var- 
kymams. Kiekvieną progą- jis

tinos telefonas be perfaukos 
skambino ię skambino, patar- 
damas ĮveIkHJAunkumus"'ir pa
sakyti kelias visuomeninio mū-J 
sų gyvenimo nelemtas kryptis. 
Bendromis jėgomis bandysime 
tęsti vedamą darbą.

Naujienos

Praeitc šeštadiųnio ryte, bai
giant spausdinti paskutinį Nau
jienų išlūžo vienos še&
tarn^j'^g^ri krumpliasačio^ 

..jĮ^’dšntys, išlaužė kitus dantis 
1 ir sustojo presas. ū

Anksčiau būdavo lengviau 
šestarnes pakeisti. Goss bend
rovė turėjo atsarginius, bet da
bar jau nėra tos stipriosios ben
drovės ir negalima gauti šenai 
mašinai atsarginių dalių. Su be- 
dantėm šeštąrnėm važinėjom 
po visus centrus, tikėdamiesi

■ gauti pakaitas, bet Įsitikinom,

DALAI LAMA VARGU
VYKS I TIBETĄ

SĮrvieny^cųi. Bažnyčia ėjbr Į ke 
has ^isęno/JnštąELCijas. Teismai 

VLIKas raginą visus Ifetu-. pripažino, kad padaryti nutari- 
. x ■ - .jjįaj.v^įp įeišeti^- tuoj tarpu? Su

vienytos:’ Bažnyčios, vadovybė 
norėjbikdd lėišrnAs pakeistų pir ( 
mu-teismu sprendimus. Aukš-’ 
Čiusiaš-J.K V. .teismas atsisakė , kad tai beveik neįmanoma.

Pav M Tada teko padaryti naujas, is- uiiu uiiuruiauvjc,, svarstyti skundą. Kev. ban. ivi. \
• 4. O • tnr^ a#! i talpiima bir- Pjauti krumpkus (dantis), juosmetu Sovietų Sąjun-1 Moon ture> erti i Kalėjimą die .

- želioįlB dieną. Be to, jam teks t nušlifuoti ir piuaikvti senai ma
‘ žinai. Tiksliai pagaminti reika- 

į lingas dalis — ne taip lengvas 
Svarbiausia užima 

daug laik°- Praeita .kelvirtadie- - i ' *
ku- nj jau gavome pagamintas nau

jąsias, bet niekas nėra tikras, ar 
naujos dalys tiks. Bandysime. 
Bet tai dar ne viskas. Pastebė
jote, kad Naujienose tebeina 
garsinimas apie reeikalingą 
raidžių rinkėją. Atsirado vie
nas kitas, bet nepavyko susitar
ti. Išmokti raides rjnkti ne toks 
sunkus dalykas, bet reikia kan
trybės ir noro. Reikia pažinti 
raidėms rinkti sudėtingą maši
ną. Mašinai pažinti reikia np- 
ro ir laiko. Jaunimas norį vis
ką, atlikti greitai, šiuos du da
lykus suderinti gana sunku.

Tikimės mašiną pataisyti, bet 
rinkėjų klausimas t3’P lengvai 
vargu išsispręs .todėl be bėdų 
ir netol moje ateityje vargu ap
sieisimo.

gaujos mašinos Įsigyti nepa
jėgiam. neurime reikalingų tūk
stančių, l>et tikimės reikalingas 
dalis pritaikyti, bet rinkėjų klau 
simas gali būti sunkjau spren
džiamas, negu krumplių, -.-z

Dienraščio nepasirodymas su- 
vyriausybėms kė|ė didelį susirūpinimą vjsuo-

viešskikviena progą'kelti ir pri
minti; pasauliui , Lietuvos ir kitų 
kĮa^ų-okųpaųij^, J., ?

VLĮKas protestu? ia prieš So-’ 
vifetų Sąjungos dalyvavimą lai-;, 
voj o pasaulio olimpiadoje.. nes 
tuo pačiu 
ga žiauriai naikina įvair. paverg 
tuose kraštuose pasireiškiantį 
tų tautu troškimą laisviems, ne
priklausomiems būtį.

Nors olimpiada ir nėra poli
tinė arena, bet kaip galima lais
vų — demokratinių tautų atsto
vams sportuoti su kitų tautu 
žudikų ir pavergėjų atstovais? 
Todėl besąlyginis, visapusiš
kas Sovietų Sąjungos boikota- 
vimas yra vienas iš svarbiausių 
ginklų kovoje dėl pavergtų tau
tu laisvės. w _

sumokėti $25,000 baudą. Jis gi
mė Korėjcė, bet atvažiavo į 
Ameriką pasipinigauti. Visuose dalykas, 
didesniuose miestuose jis orga-^ 
nizavo dhtelius mitingus, I f 
riuose dalyvavo daug jaunu ti- ( 
kanžių jų. Rev. Moon suruošė di
delius mitingus Chicagoje ir ki
tur.

ELTA

Washington, D. C. — Apdai
rūs Kalifornijos advokatai, gin 
darni gerokai girstelėjusį ir teis
man patekusį Richard Borgą.

.. FEDERALINIS TEISĖJAS 
NEDUODA RAMUMO

Washington, D. C. — Federa
linis teisėjas Harcld H. Grecpe 
įsakė prokurorui W. French 
Smith ištraukti prezidento Car
ter io sąsiuvinius pavogimo by
los ir leisti feder. prisiekusiųjų 
teismui pavartyti dokumen
tus.

Prokroras French Smith, ap-j 
klausinėjęs Edwin Mee^e II-jį. 
James B. Bakšer III ir ČIA di- Į 
rektorių William J. Casey, priė
jo išvados, kad nežinia kas nu
kniaukė prez. Carterio rinkimi
nius sąsiuvinius ir nutarė neda-j 
ryti bylos, nes nėra jokių įrody
mų. Federalinis teisėjas nori, Į 
kad prisiekusieji teisėjai tartų 
žodį.

Buvęs prez. Jimmy Carter 
nekreipia į šį klausimą jokio 
dėmesio. Jis yra įsitikinęs, kad 
•š tų šiaudų nebus grūdų. Jis 
žino, kad dabartinė vyriausybė 
nieko nepadarys. Jojo duktė pa 
gimdė sūnų. Carteris paėmė į 
rankas anūką ir savo džiaugsmą 
rodo visam kraštui.

rase prokurorui liašką, bandy
damas’; irodvti save teisingu-! 
mą Bet juo daugiau jis rašo, 
lai giliau į si klampi n a. Jis kiek
vieną kartą vis-kitaip, aiškina
si. kad jis teisus.

Teisininkai mano, kad prisie
kusieji teisėjai iškels Meese by
lą. kuri pasodins jį į savo vie
tą. Prezidentas turės parinkti 
kitą k'andidatą prokuroro pa-

manevrai šiaurinėje jūroje iri 
Sovietų narlaivių lindimas į Noi ’ 
vegijos fiordus bei švedų Karls- į 
kroną vandenis privertė šiaurės.! 
Atlanto valstvbiu kariuomenės;• " * * 
vadą imtis apsaug s priemonių.! 
Užtruks gaus ilgai, kol “Mis>ou- • 
ri” bus atnaujintas pagal naujau ' 
rias elektronines pritmonus. ū • 

•Konferencija dar nepasibaigė, ■ 
bet Sovietų atstovas jau išdėstė i

Tok'o. Jap. — Dabar Lama 
jau praleido 25 metus užsieny
je, bet vakar jis abejingai pa
reiškė. kad vargu jis jau grįš į 
Tibetą. Visa eilė įtakingų vie
nuolių jau grįžo į Tibetą. Jie 
jau netaisė ir atstatė visiškai iš
griautus ir išdaužytus Tibeto 
vienuolynus. Negaudami iš nie
kur nė cento, ir ištisus trejus 
metus misdami tiktai jų pačių

reigcms.

ateisianti i dauba. Paklausta ko- c *-
dėl, ji atsakė, kcui tapusi milijo-Į 
niere. ji nejaučianti reikalo; 
dirbti.

Veonta pareiškė savo vyrui! 
(dženitoriui), kad ir jis mestu 
idtirbą.

Laimėjimas didelio džiaugs
mo sukėlė ir kitiems laimėto
jams, Kol jiems mokės pinigus,! 
tai valstija iš karto atsiskaitys I 
20L . Per 21 metus kiekvienas 
gaus po ^263,095.90. Kiekvienas 
laimėjo po $4.420.000.00. Kiti

pagrindines savo m:nti- ir ps-į 
brėžė, kad rusai Les Angeles, 
žaidynėse neda'yvmis.

Diplomatai tvirtina, kad so
vietų kariuomenės vadovybė la
bai susirūpinusi prez. Reagano; 
kelione į Kiniją. Rusai yr3 ;si- i 
tikinę, kad prezidento kelionė; 
visiems laikams atskyrė k:n’e ! 
čius nuu Sovietu Sąjungos. K: Į 
nieciai .reikalavo, kad s-vieloj 
kariuomenė tū’ų atšaukta i j 
Afganistano.

Sovietu atstm’a: turėjo vyk- j 
ti į Pekiną toh^miems pssita- 
rimams tęsti, bei savo kelinę 

nenraneše

augintomis bulvėmis, jie už
dengė nudraskytus stogus, su
dėjo langus, duris ir lovas ir 
paruošė pastogę naujai grįštan- 
tiem< vienuoliams. Jie tikėto, 
patį Dalai Lamą giįžti į Tibe
tą. Pits Ten gas esąs užtikrinęs, 
kad niekas jo nelies. Jeigu ps 
grįš, bt jis nedrįsta. Ateinan
čiai metais jis galėtų grįžti 
-ai savaičių ir vėl išvažiuoti.bet 
Tekio spaudos atstovams pa
reiškė abejonę, ar jis įkels ko- 
:ą i Tibetą, kol ten valdys ko
munistai.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $373.

KALENDORSLIS

Gegužės 19: Taura, Gilvinas, 
Skaistuolis.

Gegužės 20: Bernardinas, Vy-i 
gfntė, Eidvilas.r’* * _ * * «■"

Gegužės 2] r Viktorijos diena, 
Vydminė, Vaidivutis.

Saulė teka 5:27, leidžiasi 8:07

Šiltai, b<t lis iu perkūniji

Caspar "Weinberger >

Sekretorius Casper Weinberger 
Briuselyje pranešė šiaurės At
lanto Sąjungos 
apie pasiruošimus Vakarų Eu-1 menės tarpe. Buvo tokių, ku
mpos ginti nuo galinio Sovietų; riė džiaugėsi bėdomis ir linkė- 
karo jėgų užpuolimo. | jo, kad jos užsidarytų, bet raš-

LOTERIJOJE LAIMĖJO PO
# PENKIS MILIJONUS

ALBany. N. Y. — Vakar New 
Yorko gyventojai didžioje lote- 
lijoje laimėjo po penkis milijo
nus dolerių. Jeigu vienas žmo
gus būtų nusipirkęs pilną tikė
tą, tai būtų laimėjęs $22,1 mili
joną.
v 64 metų Veonta Fitzgerald, 
Benediktinų ligoninėje dirbo 
sunkiausius valymo darbui, iš 
džiaugsmo suriko^ kai dhrbe jai 
pranešė, kad ji milionierė. Ap
siraminusi. ji vakare prižiūrėto
jui pranešė, kad ji daugiau ne-

pinigai nubyra.kad ir milijonJe- į Ivn:ją alid ju 
riams. datos.

Ketvirtadienį Ženevoj posėdžiavo Tarptauti nės Olimpiados vadovybė. Dalyvavo ir So
vietų pareigūnai. Jie pakartojo, kad rusai Olimpiadon nevažiuos. ;



A. a. dr. Vytauto Balčiūno prisiminimas
Centro valdybai, kultūros k-1 

jai ir vi iems apylinkės talki-Į 
niekams š. m. balandžio 28 d. 
Lietuvių Tautiniuose Namuose* 
buvo surengtas a. a. dr. Vytau- į 
to Balčiūno, 2 metams po jo 
mirties praėjus, prisiminimas - 
minėjimas Minėjimą atidarė ir 
pravedė R. L. B-nės Tarybos i 
pnziuaimc pirm dr. Vladas ši-! 
maitis.

Apie a. a. dr. Vytauią Bal

čiūną kalbejO p. Vytautas Pauk 
šteli> iš Kenosha, Wis? ir dr. 
Vytautas Dargis. Minėjime da- Į 
lyvavo jo našlė p. Teresė su vai 
kučiais. Meninę programą, pri
taikytą šiam momentui, atliko 
pianistas M. Motekidtis. Salė bu 
vo pilnutėlė publikos. Minėji
mas skaitomas labai pavykęs 
Centro valdyba dėkoęa visiems. 
Pilnas reportažas tilps “Nau
jienose“.

Iš R. Lietuvių Bendruomenės Centro | 
Valdybos pastogės

R. L. B-nės Centro valdyba į i Seimą ir linkime ištvermės ir 
rado reikalo visos organizacijos r toliau darbuotis Dievui ir Tėvy- 
vaidu pasveikinti ir pasiųsti ’ nti\
JOG del. auka Kisti jonu Dcne-I Savo darbais bei aukomis 
laičio Utuanįistinei mokyklai,! ’cmkite laisvinimo veiksnius.!

R. JAV LB-nės konferencijos vaizdas. Priekyje sėdi (iš kaires) Antanina Repšienė, 
kan. Vaclovas Zakarauskas, dr. Vytautas Dargis, dr. Vladas Šimaitis.

šiais merais švenčiančiais 25 
metų gyvenimo sukaktį, 
metų gyvenimo sukaktį, 
pintas mokyklos leidinėly-met- 
rašty.1-kuris hu> paruoštas gegu
žės mėn. pabaigoje. 

* * *
Centro valdyba, vadovaujama 

kultūros komisijos, š. m. ba
landžio 8 d.. 11:45 vai. dytoj 
(tuojau po sumos) > u rengė švj 
Kazimiero minėjimą. Paskaitą: 
skaitė istorikė Alicija Rūgytė.. 
Paskaita tikrai buvo įdomi ir- 
gerai paruošta ir gerui peiteik-į 
ta publikai. Taip pat buvo ro-i 
(lomos skaidrės, liečiančios Šv. i 
Kazimiero minėjimą Romoje į 
kovo 4 ai1. Skaidres rode p dės j 
Rūgytės giminaitis Jonas Rač-j 
kauskas.

Centto vaidyba dar kartą dė-I 
koja parapijos kun. klebonui 
Antanui Zakarauskui už salę, j 
p-lei A. Rūgytei už taip įdo
miai perteikia paskaitą. Jonui 
Račkauskui už skaidės. R. L B- 
nės Marquette Parko apylin
kės nariams už salės paruošimą 
ir visiems dalyviams, kurie taip \ 
skaitlingai pripildė salę; radijo 
valandėlėms, “Naujienoms“ ir 
visoms ir visiems, kurie kuo 
nors prisidėjo prie šio minėji
mą. Pilnas reportažas tilpo i 
Naujienų“ balandžio 18 dJ 

laidoje. 
* * *

Lietuvos Vvčiu 71-majam Sei- 
inui, įvyksiančiam s. m. rugpm-; 
čio mėn., Chicagoje. pasiųstas 
tekio turinio sveikinimas:
Mieli sesės ir broliai Vyčiai! 1 
Nuoširdžiai sveikiname Jūsų 

Garbingos organizacijos 71-mą-

; ALTą ir VLIKą, Kad mūsų oku- 
i ouota tėvvnė Lietuva būtu vėl 
į laisva ir nepriklausomaJDieve. 
I Jums padėk! R. Lietuvių Ben

druomenė.

Tai tokio turinio sveikini-Į 
i mus visame puslapyje tilps Lie- 
; tu vos Vyčių Seimo programos 
[ leidinyje. ...

4c * * Į

“Draugo“ 1984 m. balandžio-6 j 
d straipsnyje: “Velykų : pusry- j. 
erai Jaunimo Centre, rašoma: 
“Lietuva jau 40 metų pavergtą. 
Tačiau lietuviai tiek vergijoje, 
liek šieivijoje. kiek sąlygos lei
džia. stengiasi išlaikyti savas 
tradicijas44... Toliau: “Šiais me
tais velykiniai pusryčiai bus ba 
landžiu 15 d.. Verbų sekmadie
nį, 11:30 vai. ryt. Jaunimo Cen 
t re didžioje salėje44... Dar to
liau: “Regma Kuč^enė rūpinasi 
minine programa ir margučių 
vidinėj imu4’... Toliau: “Meninę 
Velykoms pritaikytą programą 
atliks. Kristijono Donelaičio mo 
kyklos pirmo skyriaus moki-l 
niai Onutė Uts ir Vytas Krikš
čiūnas ir tos pačios mokyklos) 
klasės mokinė Rima Polikaiiy-j 
tė4....

i
Paskaitę šį -traipsnį. Centro 

valdybos posėdyje buvo pada
rytas nutarimas. kad pasiųsti! 
Kristijono Donelaičio Lit. mo
kyklos vadovybei protesto raš
tą (kas ir buvo padaryta), ku
riame prašoma ateityje būti at
sargesniems >u tokiais rengi
niai .kad nebūtu rungiami mo j 
kyklos mokiniai bei mokyto
jai. y

(Iš kurgi paimtos tos tradici

jos, kad valgyti Velykų pusry
čius Verbų sekmadienį? R. K.) 

* * *
Cantro valdyba primena vi

siems R L. B-nės nariams, kad 
Fondas (vadinamas šimtinin- [ 
ku) tebęveikia ir norintieji au
koti. savo aukas gali įteikti apy I 
linkai valdybų nariams. O apy-! 
linkių ’valdybos prašomos tą va
jų suaktyvinti. 

* * .
Apyiinkių valdybos prašomos 

žinias, liečiančias R. L. B-nes 
apylinkės veiklą, siųsti (A. R . 
7236 So Rockwell, Chicago, IL. 
60620). kurios bus perduotos 
“BV“ redakšcinnei kolegijai. <-7 J * 4c * I 
R. L. B-nės BRIGTON PARKC | 

APYLINKĖ i
i 

R. L. B-nės Brighton Parke j 
apyi’nkės narių metinis su i j 
rinkimas Įvyko balandžio 15 d., i 
2 v. n.p Anelės svetainėje. Su- | 
sirmkimą atidarė ir pravedė j 
\aldybcs pirm. V. Pocius. Nors j 
artus buvo lietingas, bet dalyvi- j 
vo daug narių ir svečių: Centn 
v-bos iždininkė A. Kačinskienė 
vice kas inž. Stasys Dubauskai 
su žmona. Centre v-bos vice-kasj 
rinansu reikalams ir Indianos I 
R. L. B-nės pirm. Kazys Čiurin-1 
skas, Tarybos prezk^tlmo sek-rėi 
A. Repšienė. Vcnezuęlps klubo 
p;rm A. Baradas su žmona ir 
kiti.

Sueitinkimą svę kino:. Cent-1 
'o v-bes vicepirm. inž. St. Du
bauskas ir A.Fepšicnė. kuri sa
vo kalboje paminėjo kad lygiai 
prieš 10 melų. Verbų sekma
dieni buvo suskaldyta Lietuviu 
Bendruomenė, kuri ir dabar te į 
bėra skihni. Taip pat buvo pri-Į 
minta, kad šiandieną. Verbų sek 
radieni 11:30 vai. rvto vra reni •' j
<iami Velykų pusryčiai su ve-r 
vk.’ne piogiama :ir margučių! 

*idi? ėjimu, šie pusryčiai vyk-! 
s-a Jaunimo Centre. Visi susi-l 
ink mo . 'alvvir.i griežtai pasi-| 
akė prieš tekių pusryčiu -engi-1 

mą ir mūių tiadicių laužymą 
kad Kristaus kančios sekma- 

/ Jonį gali v* kti vtlvkinrii pus-| 
ryčiai.

J apylinkės valdybą išrinkti:! 
V. Pocius — pirmininkus, Alek* 
as K s;tc.a.ičiu- — vicepirm..I 
Y,n Uk virius - r kretorius, 
Lsima Stitly;ė — kasininke Iza-| 
belė Pocienė — parengimų va-Į 
lovė Julė Paškevrčienė Sta-I 

sys K’.zmarski; — padėjėjai iri 
Xntanas Marma — kcrespon-l 

dent? s.

Petrus Padvaiskzs Į Tarybą: 
Sta ė Pnl€kicr«e. J Stitdis, J. 
Liutkenis, Stasys Ulevičius. K. 
UJo,rJčius ir P>. Stmmskienė. 
Suri) Intimas baigi «is Lietuvos

himnu. Po suririnkimo — ka- kad Cicero apylinkės nariai 
vute kurią paruošė: A. Pocienė,! labai aktyviai dalyvavo 'a.a. dr. 
St. Paleckienė ir J. Paškevičie^ V. Balčiūno minėjime. Padėka 
nė, Žinias suteikė Antanas Mar- i jiems!
ma. ' * * *

* x * R. L. B-NĖS MARQUETTE
R. L. B-NES CICERO PARKO APYLINKĖ.

Cicero apylinkės visuotinis I .jKf'E.*B-nės'Marquette Parko 
metinis susirikimas turėjęs įvyk j apylinkės valdyba turi priėmu- 
ti kovo 25 d., dėl susidėjusių! si veiklos planą, kurį patiekė 
aplinkybių bu ve atkeltas į kovo Į informaciniame susirinkime, į- 
18 d. Į apylinkės valdybą iš- i vykusiame balandžio 1 d. pa
rinkti: Apolinaras . Skopas—pir- p apijoš,salėje Po trumpe susi- 
minikas. Autams Dumčius vi- rinkimo, įvyko dr. Jono. Ado- 
cepirmininkas, Liudvika Du-) mavičiaus paskaita sveikatos 
bauskienė — sekretorė, Boles- I reikalais. Valdyba yra jam la- 
lovas Novickis — iždininkas, bai dėkinga. Reportažas jau 
Augustinas Ašoklis — valdy-Į tilpo “Naujienose44.
res narys ir Sofija Polionienė— Apylinkės valdyba aktyviai 
valdybos narė. prisidėjo prie Šv. Kazimiero

Į.Tarybą išrinkti: Jonas Giu j minėjimo suruošimo ir taip 
žai:ri, Zuzana Juškevičiene; pat a. a. dr. Vytauto Balčiūno 
Alfonsas Kiziaitis, Danute Lie- minėjimo. Centro valdyba už 
jieūė, Stepas Paulauskas irSta- tai yra labai dėkinga.
^ys Pranckevičius. Motinos Dienos minėjimas.

Susirinkimas praėjo labai kaip veiklos plane geg. 6 .d. bu. 
•damioje dvasioje. Tikiuosi, kad ; vo numatyta, salės negavus, 
dus pri.^:ų:tas veiklus planas. Po ■ neįvyko.
susirinkimo -- kavute. Pasta- * * *
ba: berašant per klaidą pralei-j Dabartiniai Marquette apylin- 
<ta IrenosPraackevičienėspavar kės valdybos darbai: gegužė- 
iė, kuri yra valdyboje— paren-• 13 d. (Molinos Dieną) pakelsi- 
gimų vadovė. (Už klaidą atsip-, me vėliavas 10 vai. ryto para- 
rame. R. K.). Reikia pastebėti, pijos aikštėje ir 10:30 vai. r.

Mužikas Manigirdas Motekaitis akompanuoja ir 
pagioja klasikinius kūrinius liietuvrų renginiuose.

dalyvausime pamaldose su vė
liavomis. Bus padėtas motinoms 
pagerbti gyvų gėlių vainikas. 
Moterys ir mergaitės prašo- 
mos vilkėti tautiniais drabu
žiais. Nariai ir prijaučiantieji 
kviečiami dalyvauti vėliavų pa
kėlimo pamaldose.

Gegužės 20 d. 11:45 ar 12:Q0 
vai (kaip pamaldos pasibaigs) 
yra rengiamas Romo Kalantos 
ir kilų susideginusių dėl Lietu
vos laisvės minėj i iras. Paskaitą 
skaitys Varpo"' redaktorius An 
tanas Kučys. Meninę programą 
atliks mūsų narė sol. Aldona 
Pankienė. Po minėjimo — ka
vutė. Reikia pripažinti, kad čia 
daug nuveikė parengimų 
vicepirm. J. Bagdžius su visais 
padėjėjais.

Jau linksmesnis <talykas, t. y. 
gegužės 27 d. įvyks gegužinė - 
piknikas Vyčių salėje, grojant 
“Gintaro4* orkestrui visi galės 
paminklinti kojas. Bus daug lai 
mėjimų. įvairių valgių ir troš
kuliui numalšinti — baras. Visi 
kviečiami dalyvauti. Prašomi 
sekti spaudą.

Reikia tikrai pasidžiaugti, kad 
dabartiniai vaidybos posėdžiai, 
kurie vyksta kartą į mėynesį, 
pasireiškia darnumu, susiklau
symu ir draugiškoje nuotai
koje.

KITOS ŽINIOS

Lietuvių Opera skaldo visuo
menę. Jau prieš keietą mėne
sių pasipylė skelbimų apie ren
giamus “Fausto44 operos pasta
tymus visoje spaudoje, išsky
rus antikomunisetinę spaudą — 
'Naujienas44. Ar tai nėra lietu
viškos visuomenės ’Skaldymas?

ŠNIOKŠČIA

AR TIK NEBUS KLAIDA
“Velykinių pusryčių“' repor

teris A. Juodvalkis “Dirvos“ ge 
gūžės 3 d. numeryje aprašo^ad 
dalyvavo daug svetimtaučių ir 
taip pat minima mūsų gerbia
ma ponia Konsule.

Ar tik nebuvo reporterio klai
da? R-

* * .*
Baigiant šį “BV“ numerį, no. 

risi priminti, kad Centro valdy
bos sudaryta redakcinė kolegi
ja tvarkosi gana gerai. Darbas 
vyksta normaliai ir sklandžiai.

• Jūs esate stiprūs tol, kol 
jūs neatėrnėte visko iš žmonių. 
Asmuo, iš kurio jūs jau viską 
atėmėt,jau nebėra jūsų valdžio
je. Jis vėl yra laisvas.

A. Soiženycin

Mokytoja Alicija Rūgytė skaito 
paskaitą JAV R. LBnės nariams 
apie šv. Kazimiero gyvenimą ir 
jo darbus.

SRIAUNIO S U P Ė S

LIETUVOS KOVOTOJŲ DAINOS
ŠNIOKŠČIA sraunios upės, ašaroms patvinę, 
Kur ištiško kraujas, stiebiasi rugys . . .
Motiną išvežęs, tėvą nukankinęs, 
Nesiliauja siautęs Kremliaus kraugerys.

Žemę tvindo kraujas, laisto margą žiedą 
Ir žemyn nubėga stiebeliu žaliu...
Motinai per veidą ašara nurieda;
Kovoje neteko ji vaikų kelių...

Tave spiaudo, spardo, gatvėse paguldo, 
Tave uoliai slepia priemiesčio griovy . . . 
Vyturėliui giesmę rytmetinę čiulbant, 
Dar lašelio kraujo ieško jie Tavy...

' ' . /

Kauburėliai žemių ir mediniai kryžiai 
Tau nubarstė kūną, Lietuva mana 
Bet gyvent ar žūti sūnus pasiryžo, . 
Kraujo, siaubo, smurto Tau, šalie, gana.

Nedejuok, Tėvyne, neparodyk skundo: 
Amžiais vargus, kentus—vieną kart gana.
Grioviuose, brūzgynuose karžygiai vėl bunda: 
Iš kupstelių kyla Rytmečio Diena.

Plauki iš rūko kryžiai tėviškės eglynuos, 
Rasoje paskendę mėlyni šilai ...
Bus sunku tikėti, Lietuva Tėvyne, 
Kad iš kraujo jūros, Tu gyvent kilai.

Susiburs j gretą sūnūs nuo Kybartų, 
Juoksis šviesiaplaukis Priešilio sūnus...

žemė krauju soti, kels į saulę diegą, , 
Uosis plačiašakis vėl išskleis lapu* ...

Jūs ne amžiams žuvot—jūs pailsę miegat, 
Ir kiekvieną žingsnį seksi t, broliai, mus. /

Naujienos, Chicago, S, Ill. Saturday - Monday, May 19-21



PIRMYN SU S.L.A. I JŪRĄ! | 
... .Į jurą aukštaičiai, j jūrą že ^ (kaip visiems žinoma, panelė 

Eufrozina yra garsioji SLA Pil
domosios tarybos iždininkė), pa
nelė Audronė Šidlauskaitė (AL- 
To pirmininko d r. Šidlausko 
dukrelė), “eruiso” vadovė pane
lė Josephine Mileriūtė* ir jūsų 
rašeiva “Scriba” — SLA dakta
ras kvotėjas.

Žinodamas, kad negalėsiu nu
konkuruoti Lietuvių “Žurnalis
tų” Sąjungos Išeivijoje, bandau 
sakinius trumpinti ir rašyti (net į 
‘pasibažinu!”) tik teisybę. Gal’ 
ponas Janušaitis (jau Floridoj) 
ir supyks už • mano komentarą, 
bet atrodo, kad nebus rimtas 
precedentas, nes po šios ekskur
sijos pilnai žinos:u kaip saulutė! 
gali smegenis įkaitinti. Neveltui \ 
aulutės paveiktas ir vienas iš į 

mūsų garsiųjų majorų pradėjo] 
“erezijas” skelbti apie būtus ir j 
nebūtus atentatus Jv^uno mies-J 
to sodelyje. Užmiršo vargšas 
majoras (saulės įtakoje) ir a.a. Į 
Bulotą ir Vosylių. Ką padai 
•kaitinti smegenys pereina 
iialiucinacjas, o ką kalbėti 
ir apie atmintį. Na, atgal 
ekskursijos.

Lipame į lėktuvą, o tas 
stovi pasipūtęs, lyg Jonas Palu- į 
jys prie Dubysos. Kažkur mano ; 
vieta prie lango, tai aš ir žiop-j 
>au: “Good bye, Chicago! Good' 
bye, Al Capone!” '(Jau įpratau! 
žengti vieną žingsnį į priekį, kai i 
paklaustas iš kur esu. klausėjas 
atsitrukia net per du žingsniu i • 
kai atsakau, kad iš Čikagos. Te-i 
gu nemėgsta “rupūžės” Čikagos 
ir jos bijo, bet Chicaga mane! 
priglaudės antrosios tėvynės i 
šaunus miestas).

Jau nyksta Chicagos 
apybraižos, skrendame į pietry
čius, Miami kryptimi, šį svkį ne-. . . _ ■
matvti aplinkui bendrakeleiviu ^aQSims mJS Pra7^ tolimai o 
tautiečiu, tai lietuvišku ar žel j kelionei Ačiū Ihevui, jau čia ir n 
maitišku komentaru nesigirdi. I mūsų vadov6,P'la Jos

i J m 3 ‘ žygiuoja\ \ e are up already , pasako. - * 
stora airišė, į mane pasižiurėju-j 
si. “As long as we aren’t going’ 
down, we still in business”, ab! 
sakau ir bandau šypsoti. Mano 
bendrakeleivė išspaudžia šypse-

d arrn bandite” giaine

ma čiai, j jūrą visa Lietuva!” ' 
dunuodavonie dar laisvoje Lie
tuvoje, dainuodavome ir su bro
liais amerikiečiais per tautinę 
c.impiadą ir kada Amerikos 
broliai lietuviai iškovojo Euro
pos krepšinio meisterio vardą 
Lietuvai. Žodžiu, amerikinė ir 
l.etuviska koiub nacija visados 
išeidavo laimėtoja. Saugokis, 
ruski okupante, nes ta kembina- 
c.ja dar gali būti išbandyta Lie
tuvos vadavimui! j

Na, ir trys garbingos raidės 
— S L.A. Koks gudruolius P.P. 
paklaus: ar tai ne Symbionese 
L bėra Ii on Army? Pasiutai, bro
leli, atsakome. "Pagaliau mesk 
savo frontininkiškas idėjas, tai 
garsusis Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje. Ir kas svarbiausia, 
tai seniausia Amerikos* lietuvių 
fratėrnalinė organizacija, kuri 
už dvejų melų švęs 100 metų su
kaktuves. Tos garbingos organi
zacijos prezidentas Po vilas P. 
Dargis nutarė suorganizuoti 
šaunią ekskursiją laivu.

‘fcNekritikuok Amerikos!” pri
minė mūs SLA prezidentas ir 
nutarė prašyti SLA iždos globė
jos panelės Mileriūtės vadovauf 
laivo ekskursijai (amerikoniš 
kai “Cruise”). Panelė Mileriūtė 
jau ilgai ir sėkmingai dirba 
Rask-Rasčiausko kelionių bend
rovėje. štai, tau ir pyragai prie 
nosies — Josephine Mileriūtė 
taip viską gražiai sutvarkė, kad 
net mums, to “eruiso” daly- 
siams, širdys apsalo. O ką jau 
apie pyragus kalbėti... Tas lai
vas “Skyward” mus jau taip šė
rė (kaip išsireiškė vienas iš nau
jųjų amerikiečių dipukų), kad 
vos panešti galėjome. O pagal 
lietuvišką patarlę:‘Ar kitko nori, 
ar pyrago?” Tai mes visi pasi
likome prie pyragų. Taigi, da
bar, mieli tautiečiai, bandysiu 
aprašyti tą SLA odisėją po Ka
ribų marias.

Išaušo gražus balandžio 29-tos 
rytas Čikagoje, šiandien 
dame pagal Mileriūtės 
kad nesivadina “Milerė”) 
r u to dienotvarkę i šaunų 
(rusai vadina “Maja Jam a” — 
labai daug ten ir amerikonų, ir 
kitų tautybių miršta tos gražios 
saulutės paveikti) miestą, idant 
mus “ant.laivO^- priimtų. Jau 
O’Hare ir štai Čikagos kontin
gentas — trys seselės Jautokai
tės (leido man viską apie jas pa- į garsi 
rašyti), dvi sesutės i

skren- 
( gerai, 
marš-

Miami

ir į

prie i

Povilas P. Dargis pasui 
->ia i Karybų vandenis.

suric t i ei
tu

k. aus.

ingus jau tropi- dingsta. O “One
kiicks ir rojus. I hk juda į plaukimo, ritmą ir ju- 
ą Gertrūdą Dar- 
Lburgiecius —

V Hn
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auliniai
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dvi lovos, dvi viršuje 
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i i

vielel
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vyriškumą orien- 
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savo
r bo sorry. . 
čemodanus ir 

tas ,4Red-Top”

w:rd”
Lininei

trum-
ir eii 

šilt
i pripildytame autobuse. K

na ir nusuka airiška nosvte. O . ,
‘ v Iredakto

d na savo rankas, lyg gyvatė 
uodegą prieš kąsdama. Toliau 
nuo jos, galvoju, ir nešu muilelj 
į mano kajutę. O čia viceprezi
dentas jau prie savo pypkutės, 
bakterijas varo į ragą. Pypkė 
gerai kvepia, tai ir aš sau pasi 
kvėpuoju smagiu “smoku”. ■

Laivo skambutis pirmai va
karienei. Turime užsidėti ilgas 
kelnes. Mal, kadaise laivų kapi
tonai išsiaiškino, jog kai kurie 
keleiviai buvo per gerai gamtos 
apdovanoti ir keleivės 
gavo emoc’onallnius 
grasindamos
kelnių laivais nevažinėti 
ness” būtų nukentėjęs.

leidukės i 
‘šokus”, 

daugiau trumpa- 
“Busi- 
Tad ir.

velkamės ilgas kelnes ir užsiri- 
šame kaklaraiščius, užsidedame 
švarkus.

Renkamės į ‘^Starlight” Dining Į
v i.d buvo vokiečių I Room. Grožis neapsakytas. Bal-Į 

įstatytas. Teutonų lai apsirengę kelneriai tik duva.

ma

gelbėjimosi valčių.
i tau, boba, ir pyragai! Gal

džiaugiamės, 
kad dar niekas nenumirė. Reš
kia, strychnine ant laivo nėra. 
Laivo kapitonas Lars Engebret- 
sen nori, kad keleiviai dar gy 
ventume. Po pirmos vakarienės 
einame pro duris į gausius kivo 
koridorius. Čia viskas gudriai 
.□kombinuota — visi turi pra- 
eti pro taip vadinamų “velnio 
abrozdėlių galerijų”, t.y. — slot 
machines, black jack tables, 
rouete ir kitokius įrengimus do
leriams iš turistų ištraukti.

Dauguma praeina neužsikabi
nę, bet, deja, kai kuriems ir 
gambleriavimus yra malonus. 
Vieni nori pa tenkinti tariamą 
savo “laimę”, kiti nori išgirsti 
"dzinguliukus”, o treti, kad bū
tu apie ka kalbėti. Aš bandau 

(Nukelta į penktą puslap;)

FN 
WISE ■

k siuva, 
tik smva ir niekam (stebėtina) 
už kojų neužkliūva. Einam prie 
paskirtų stalų ir prie mane sėdi 
sesutės Jautokaitės (viena jau 
ištekėjusi, vyro pavardė Stanis 
Įovaitis), ponai Baldai, viena ju
goslave (iš Lubljanos) ir jūsų 
rašeiva.

Pradedame bandyti gomurių 
smoką ir viskas kol kas ska

nu. Tik mano bendrakęleivis p. 
Čaplikas, pasodintas prie kito 
stalo, protestuoja, kad jis yra 
atskirtas nuo savo bendrakelei
vio, ir moja man ateiti prie jų 
stalo. Palauksiu iki rytojaus, 
galvoju. Prie gero maisto mez
gasi malonūs pašnekesiai. Net ir 
ponią ’ jugoslave adoptuo'jame 
į lietuvių eiles (kuo ji blogesnė 
už demokratą George. Dunne;

š!ai kažkas pasibarškina į du 
I ris ir mano bendrakeleivis, SLA 
I viceprezidentas p. Aleksandras 
• Čaplikas, iš Bostono, maloniai 
j (ka:p visada) šypsosi ir sako: 
; Til be your bunkie”. Tikrai ap- 

niu kompsnijo- 
calDis.

Laivo garsiakalbis įspėja, kad 
bus taip vadinamas “Emergen
cy Drill”. Instruktuoja keleivius 
kaip užsidėti gelbėjimosi juostas 
ir susirasti kiekvienam paskirtą 
vietą prie 
S
kokia mina gali atplaukti iš Ni- 
karaguos, mūsų laivo stiprumui 
patikrinti. Juokų nėra. “Burnt!” 
•ir laivas per pusę.

Bet prieš sėsdamas į laivą, su
kalbėjau maldą į šv. Mikalojų, 
visų mariukų šventąjį globėją. 
Tikėkimės, minos neatplauks ir 

Clųbo pranešėjo Castro laivynas mūsų nestab
dys.

Pats laikas būtų tam Kubos 
nevidonui barzdą nuskusti. Dar 
yra Amerikoj skautų laivo “Bu- 
džio” veteranų. Jie galėtų nu
plaukti į Havaną su elektriniu 
barzdaskučiu ir puikiai patar
nautų mūsų mylimam dėdei 
Šamui — davus ženklą, jie ano 
barzda nuskustu net žemaitiš
kai.

Atvyksta

R S

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU.AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ■ ir turtingiausia lietuvių fra tematinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus,

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoe 
darbus „dirba. t . ■,

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams. ; : •.

3LA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo1 mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą-temoka tik $3.00 metams,

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose., * 
Kreipkitės i savo apylinkės kuopiu veikėjui, 
jie Jums mielai oaselbės l SLA -įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą;. '•

’ LITHUANIAN ALLIANCE OF AMEIHCA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 100(11 

Tel. (212) 563-2210 ■ ’ ’ -

į laivą!! M S ~Sky- 
stevi (kaip žirgas pa
ir laukia, kad kelei- 
ir pripildytų “bangi-Į

’’ vidurius. Banrau registruo- 
prie laivo pareigūnų langelio 
staiga išgirstu: - ‘Doctor Dar-
doctor DargisJ

; Co u
balsas. Bet čia pats SLA prezi
dentas Povilas P. Dargis mane 
šaukia ir šypsodamasis tiesia sa
vo ranką su įprastu pasisveiki
nimu “Nekritikuok Amerikos!” 
Pirmas žodis yra kitoks, bet aš 
priklausau “MoraV Majority”, 
tad .pakeičiu žodį į “nekriti-

keliai susiduria ir greitai ati
traukiami, idant šaltą “statifs 

atstatyti (kaip “Draugo” 
po nesėkmingų ve- 

oras drungnas ir 
Į drėgnas perdėm!
i Ačiū Dievui, kelionė autobusu 
Į baigiasi ir mes jau Miami uoste, 
žiūrim, mūsų čemodanai ir pa- 

sudedami į 
vų spalvas. 
L Paduodu

lėktuvas neria pro debesis į vir-1 
šų ir jau Čikagos nematyti. •

Atneša kavos, 7-Upo, “Coffee,!
Tea or Me ’. Bandau užsnūsti. •
Seka pusryčiai. Po pusryčių lėk-: 
tuvas pakrato, kad nereikėtu ...
114. • *• ZN- • -d " i ketai išnešami irlaksatvvų imti. Gia ir r lenda,’,. t ... i krūveles, pa^al 1 aligatoriais, prakaitavi-; _ .j Reiškia, į laivų atneš.

j dolerį juodžiui nešikui, kad vis- 
Į ką atneštų. “You bet your life.

Čia ir Florida,1 
apie jas pa- į garsi aiigaionais, prakaitavi-; 
Mikužiu tęs Į mais ir tropikų muselėmis. Išli-i

© LITERATŪRA, lietuviu literatūros, meno k možžV 
1994 m. metraitia. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vine* 
Sriivės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukom^ l 
M. K. Čiurlionio. M. iHeikio, V. Kniubos, A. Rūkitelės ir A. Vara* 
kūrybos joveikslaia. 365 puri, knyga kainuoja tik

/ © DAINŲ IVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tei 
tini, lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim 
Iventes bei ją.iatorlją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!? 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja W.

*© VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprrky 
U? Juo*o Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne-sarusi 
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg> 
parduodama tik ui |3. , i

> UETUVBKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamalaM*. 
ptomlal parriyti studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni! * 
Labguvos apskričiu duomenimis Aprašymai įdomūs kiekvienas 
lietuviui. Leidinys ffiuetmotaa auotrankomla pabaigoje duodam* 
vitovardžip pavadlnima'etr Jp rentiniai J rokleAfp kalbą. Laba 
Medingoje 535 puri knygoje yra Rytprūatų iamėlapla. Kaina S*

> K4 LAUMV9 LIMB, raiytojoe Petronėlė* Orinteltė* afi 
tntaftnal Ir mlntyi apie omenis tr vietas neprlk. Lietuvoje ir pb 
maišiais bolievikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik H

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revollurfonlerfua, nesupras 
tas tr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje*; tik r 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe 
Idją. Dabar būtų jj galimi pavadinti kovotoju ui tmogaui teisei 
Knyga jra didelio formato, 285 puslapių, kainuoja fflL

lATTKBIfiS fVOTBLfS, HL Eoeėenko kūryba, J. Vataftt* 
pertknaa. |N tayfoje yra 48 sąmojlnfų novelių. Kalne 83

gKygBi gamainoi Hanfleeam, 1TW Sa. Katelei BL, CHdf* 
■E DtaJMI BriAėB Mtan Mrtodtaa ■teBoms

esame

ii manęs klausia, ar Pe
ls, SLA prezidentas, ir 

giminės? Paprastai 
“Taip, esame broliai

masonai”. Klausėjas pasižiūri ir 
daugiau neklausia.

Laivo ‘‘Skyward^ vardas reiš
kia kryptimi į dangų. “Mačiau 
(langų, mačiau rojų”, dainuoda
vome dar studentais būdami

wuniniimmmnmmmimminmmmmmmi

GIFT PARCELS TO LITHUANIA 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

2608 West 69th St, Chicago, IIL 60623 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekių. 

Maistas iš Europos sandėlių.

MARULI NORSIKIENE

:!!iin:iU!a!!i:t!wnnii!in:fūiim{isi!iiiiiiiuiiiiiiitiiiiiiHiimii :

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT \RCELS SERVICE

IbOl W. 63th St., Chicago, IIL 60629 ♦ Tel. 925-2737

CT3F

“5

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, Ill.

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

’ TeL 476-2206

čemodanai. Garsus 
“Skyward” pasiju

dina, lengvai, elegantiškai, kaip 
vikingams dera. O visur buter- 
brodėliai ir kitokia užkanda. Tik 
gėrimus reikia pirkti. Atsidaro 
ir laivo “pragaras” Casino, kur 
velnias gamblerius medžioja ir 
melžia doleriukus, kol išmelš ir 
išskirs pro duris. Lietuvių ten 
nesimato. Retkarčiais kas iš 
tautiečių įkiša snukutį, ir pra-

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygą, kurion audėjo viską, kaa bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium tr prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Kaina Kieti vtrietiri. Palto U.

KXU J IENOS
1781 8. Halsted St, Chicago, EC SUSUS
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tėme juos stiprėjančius, kai Sovietų Sąjunga įr jos 
statytiniai įsistiprino Vietname, Laose, Kambodijoj, 
Angoloj, Etiopijoj, Pietų Jemene ir Afganistane, i 
Pastaruoju metu jau arčiau prie mūsų — Nikara- 
guoj, ir dabar — net Salvadore. Apie šios srities 
(Salvadoro) likimą aš noriu šią naktį kalbėti.

Reikalas eina apie praplėtimą demokratijos ir 
ekonominio gerbūvio, kad Kuba Ir Nikaragua, Sovie
tų Sąjungos padedamos, puola Salvadorą. Neina klau
simas apie JAV karių siuntimą į Centro Ameriką. 
Kiekvienais metais Sovietų Sąjunga siunčia Kubai 
4 bilijonų dolerių paramą ir siunčia tonas ginklų, 
kad kurstytų revoliuciją mūsų žemyne.

JAV saugumo politika yra paremta šitokiu gal 
vojimu: mes nepradedame kovų. Mes niekad nebū
sime užpuolikais. Mes savo galia turime sustabdyti 
agresorius ir nuo jų gintis. Mums rūpi laisvė ir taika. 
Mes padedame savo draugams gintis nuo užpuolikų

Centro Amerika yra labai svarbi JAV-ėms. Sal
vadoras yra arčiau Houston©, negu Houstonas? nuo 
Washington, D.C. Centro Amerika yra Amerika. Ji 
yra prie mūsų slenksčio. Ir Sovietų Sąjungai. Kubai 
bei Nikaraguai atėjo Į galvą mintis prievarta pri
mesti komunistinę santvarką šiame žemyne.

Kada pusė Amerikos prekių ir pusė importuo
jamos naftos plaukia Karibų vandenimis, ir kada be
veik pusė mūsų prekių plaukia Panamos kanalu, tai 
tada pasidaro aišku, kad Amerikos ekonomijai ir 
gerbūviui gresia pavojus.

Pavasaris Lietuvoje (Augustino nuotrauka)

Svarbus prezidento Reagano įspėjimas
Praeitą trečiadienį, gegužės 9 d. vakare, prezidentas 

Reaganas, pasitaręs su Kongreso atstovais, atidžiai se
kusiais Salvadoro ir visos Centro Amerikos gyvenimą,, 
bei su Max Kampelmanu, Laisvės namų komiteto pirmi
ninku, pasakė krašto;-gyventojams svarbią kalbą. Būtų 
geriausia i visą tą kalbą išversti, bet tai didelis darbas, 
tačiau svarbesnes jos vietas reikės paskelbti;' kad žino
tume, kas dedasi ir ką ūts'akingi Amerikos pareigūnai 
tuo reikalu galvoja-ir daro’.

Prezidentas Reaganas pareiškė savo Įsitikinimą, kad 
jo kelionė Į Kiniją buvusi naudinga. Visi žino, kad Kini
jos vyriausybė cenzūravo kalbos vietas, liečiančias Sovie
tų Sąjungos agresiją, tačiau ne tik Pekine, bet ir Šan
chajuje klausytojai labai šiltai apie prezidento vizitą 
atsiliepė.

Prezidentą Reaganą priėmė Kinijos prezidentas, su 
juo išsikalbėjo ir didžiausioji Pekino salėje suruošė jam 
garbės vakarienę. Jon buvo pakviesti visi Amerikos at
stovybės pareigūnai ir visi aukštesnieji Kinijos vyriau
sybės pareigūnai. Kai prez. Reaganas pasakė, kad jis 
atvažiavo sutarties, siekiančios taikos pasaulyje, tai plo
jimams nebuvo galo. Susirinkusioji minia parodė, kad ji 
pritaria pagrindiniams prezidento Reagano kelionės tiks
lams. Visas šešias dienas, kurias prezidentas praleido 
Kinijoje, aukščiausieji pareigūnai glaudžiai ir draugin
gai bendradarbiavo.

— Kol mes palaikome strategini balansą, — pa
reiškė prez. Reaganas, — ir padarome ji pastovesni, 
sumažindami ginklų kiekį abiejose pusėse, tada ga-

Dabartiniu metu Kubos puolimai privertė 400 
tūkst. Salvadoro vyrų, moterų ir vaikų palikti savo 
namus. 0 visoje Centro Amerikoje daugiau negu 
800,000 pasitraukė iš savo kraštų. Dauguma jų gyve
na labai sunkiose gyvenimo sąlygose. Susirūpinimas 
tūkstančiais tremtinių, kurie bėga nuo priespaudos 
ir ieško pragyvenimo būdų, yra pagrįstas”, — tęsė 
toliau prezidentas.

’ Amerika yra didelė'ir turtinga. Joje gali rasti darbo 
'r duonos dar keli milijonai žmonių, bet kuriais tikslais 
’tomunistai puola Centro ir Pietų Ameriką? Jie išžudė 
20 milijonų Rusijos, gyventojų, kad galėtų atiduoti di
džiausias privilegijas komunistų partijos nariams ir pri
mesti vargą, skurdą ir badą milijonams darbininkų ir 
valstiečių.

Pats Suslovas, įsidėjęs kietą daiktą Į portfeli, pir
mas kirto Į galvą greta sėdinčiam Berijai, o kai jis, su- 
svirduliavęs, nukrito ant grindų, tai Chruščiovas pradėjo 
jį spardyti. Kiti politbiuro nariai tol spardė ir mušė Be
riją. kol jis žadą prarado. Nuo sofos nukritusiam, oro 
pritrūkusiam ir žiopsėjančiam Stalinui niekas jokios pa
galbos neteikė, nes norėjo, kad jis greičiau galą gautų.

Brežnevas Įsakė Chruščiovui iš Jaltos skubėti Į Mask
vą, nes yra visa eilė svarbių reikalų aptarti, o kai Chruš
čiovas pakilo lėktuvu skristi Į Kremlių, Brežnevas jam 
pranešė, kad jis daugiau nebepremjeraus. Chruščiovas, 
pamatęs, kad jį lydi keturi karo lėktuvai, žinojo,, kad jo 
giesmelė sugiedota. Brežnevo paskutinės dienos buvo 
labai liūdnos, kai Andropovas paskelbė, kad Brežnevo 
sūnus atsidarė taupymo sąskaitą Liuksemburgo banke, 
kur krauna nuomas už Įsigytus namus, o duktė per Įta
kingiausią Maskvos režisierių veža užsienin auksą ir ki-

VLADAS POŽĖLA

L

nidėjo jis. — Vilijampolės 
pilietis. Tiek pat nukentėjęs dėl 
revoliucijos Lietuvoje, kaip L 
kiti šios kameros gyventojai. 
Atsiminiau vieną mažą, bet bū-- 
dingą atsitikima. Gavės darbi- v ■ /' "S'//' z
ninku JSeįmo Vi™uje atsišau- 

vieną vyres
nio amžiaus bundietį padėtį 

mane man .iuos išplatinti ne tik Vr^r 
Kas ir i"jampolė-e, bet ir po visa-miės- 

— klausia jis Papasako-1 JįįĮ nesutiko. Kodčl? -—klau-

| nori nepriklausomybės? Tai to- 
; kie iūs. tariau sau, ir pasirin- 

k?u dešimt “Der junge Bund’’ ir 
visus atsišaukimus išplati

KOVOS DĖL SPAUDOS
(ATSIMINIMAI)

garsas, visi į Vilnių vykstą, net 
ir lenkai, šimto metų įvykis. . 

Tauta spremlžįąskrašto Tikimą.
Kaip jos nepasveikint-i? Kai su
grįžau, vienas pirmųjų 
pasitiko mūsų rabinas, 
kaip? - ‘ ~
Čau’jam apie viską ir apie: Bunj siu- Ghdi- Kam seimai Vilniuje 
dą.

— O tu, kaimyne, netikėk 
Bundui. Jis vėjavaikis. Žiūrėk 
tik: mes čia gimę ir augę, mū- < rau 
sų vargas ir džiaugsmas čia.;
Mes, žydai, su jumis! Kas klys
ta, Subocki, Lietuvos rabinas 
ar vėjavaikis Bundas?

Ir Fridlandas taip pat pridė
jo Bundui savo skatiką.

— Aš esu vilijampolietis, —

, (Tęsinys)

Ar daugiau -ką. nudirbo ese
rai? Tai norėčiau priausti Bun 
dą. Mąnaij, kad' .eserai tiek pat 
neišėjo viėn iš literatūros ribų, 
kiek ir Bundas: gabenti litera
tūrą, ją platinti-darbininkų tar-

Aš klapsiu: ar tąi teigiamas 
ir reikalingas kraštui darbas, ar 
ne?

Įdomiai. prakalbėjo Saračins- 
kas, Linkuvos bajoras, nukentė
jęs dėl agitacijos.

Ačiū referentui^ kad jis pri
minė Bunda. Bundas nesuge
bėjo iš revoliucinio Rusijos są
jūdžio išskirti kovos už Lietu
vos išlaisvinimą. Kai pasklido

ryžtis ginti savo kraštus nuo Kubos statytinių. Jeigu 
: Maskva išleidžia bilijoninės sumas Centro ir Pietų Ame
rikai pavergti, tai JAV-ės negali laukti sovietinio pa
vergimo/ Guatemala ryžosi gintis nuo komunistų, neleis
dama Caętro agentams naudoti Guatemalos teritoriją 
Salvadoro invazijai. Nikaraguos teroristams pakenkė 
JAV karių manevrai Hondūro pakarštyje.

Salvadoro prezidentiniuose rinkimuose Duarte gavo 
lime pasitiketfSovietu kariuomenės vadų apdairumu.! tas brangenybes. į 547r bakų, o D’Aubuisson surinko tiktai 45'd. Preziden-
kad jie nerizikuos mūsų pulti. Dabartiniu metu jie Prez. Reagano kalba tiek paveikė Atstovų Rūmus.! tas Reaganas pasiskubino pasveikinti Duartę. Valstybes 
mus puola kitos rūšies ginklais ir vartoja, pavyzdžiui, kad jie sutiko paskirti Salvadorui stambią paramą. Pre- vairas jam bus perduotas birželio mėnesi. Reaganas pa- 
statvtinius kubiečius. Pastaraisiais metais mes nia- zidento žodžiai privertė Centro Amerikos gyventojus dėjo išgelbėti Salvadorą.

VINCAS ŽEMAITIS

LIUBLINO UNIJOS SUKAK
TIES PARAŠTĖJE

(SANTYKIAI SU MŪSŲ KAIMYNAIS LENKAIS) 
1569 — 1969

(Tęsinys)
Nors ir čia, kai yla iš maišo, išlenda toji ne

lemtoji unija, bet tas parodo, kad Lenkijoje atsi
randa pirmos kregždės — atsisakymo aneksuoti 
Lietuvą. Ar jų bus daugiau — tikėkime ir palau
kime. Tąsyk galėsime tvirtai kalbėti apie naujų 
santykių raidą.

Šiandien ne tik kiekvienas lenkas, bet ir lie
tuvis, kuris domisi lietuvių-lenkų santykiais, tu
rėtų susipažinti su gana objektyviai parašytais 
šių lenkų autorių leiediniais: dr. J. Ochmanski, 
Historia Litwy (1967); Litewski Ruch narodowo- 
kulturayny w XIX wieku (1965). Dr. Piotr Los- 
sowski, Stosunki PPorlsko - Litewskie w latach 
1918—1920 (1966); pulk. Leon Mitkiewicz, Wspo- 
mnienia Kowienskie 1938— 1939 (1968).

Dirbkime, tikėdami ir puoselėdami viltis, kad 
lenkai ir lietuviai virš tūkstančio metų išgyvenę 
.;rt,'m-2 !rir?ynais iš kadaise buvusių aršių prie
šų tapę sąjuE. įninka’S, bendrininkais, sujungtos 
dvilypės valstybei bendrapiliečiais, bendrai nešę 
žiauru carų jurųr; pasimokę šioje labai įvairioje

-’ ... .. ............... —
ir Įdomioje praeityje iš padarytų politinių, ūkinių 
ir visuomeninių klaidų, pereidami Į naujus am
žius (jei Dievas mus apsaugos nuo siaubingo Tre
čiojo Pas. karo padarinių) vadovaudamiesi savo 
santykiuose ir veiksmuose ne tuščiais unijos Šū
kiais: gyvenkime, kaip lygūs su lygiais ir laisvi 
su laisvais, bet senos biblinės tiesos postulatais: 

į nedaryki kitam to ko nenorėtum, kad tau kiti da- 
t‘ lytų, mes tapsime ne tik nuoširdžiais kaimynais, 
[draugais, ne Liublino unijos, bet Vidurio Euro- 
Ipos tautų Federacijos dvasioje ,sąjungininkais ir 
tikrais krikščionimis. Tuo labiau tokiais būti įtai
goja lenkus, jų neseniai atšvęstas krikščionybės 
Millenium’as. Iš tiesų, niekas amžių sąvartoje 
nėra taip daug žalos padaręs, tuos lietuvių-lenkų 
santykius užnuodijęs, kiek lenkų katalikų dva
sinis kleras. Viešai skelbiamas — nešąs katali
kybę Lietuvon, po priedanga jos daugelis (net 
aukštųjų dignitorių) varė atkaklų lietuvių nutau
tinimą (polonizaciją) ir diskriminaciją. Ne jie 
žmonėms, bet žmonės jiems privalėjo tarnauti, 
tai vyksta dar kai kur ir šiandien. Tikėkime kad 
laikui bėgant ir šie biaurūs religiniai'nenormalu
mai taip ir politiniai nesklandumai, susitvarkys.

Tuomet tik taps gyvenimjška realybe ir ne
atrodys tuščiu barškalu p. St Ldjah sttaipsnįfje 
“'Unia Lubelska.i&69-1969” (žr.: I-oji dalis) jo iš
kilmingai tarti įtaigojimai: “Ta ypatingai žinoma 
lenkų politinės ideologijos savybė — patraukti 
sau kitas tautas prie teisingos dvasinės laisvės.

religinės tolerancijos ir gerbimo svetimų Įsitiki
nimų. . . taps kilniu pasididžiavimu, įrašytu lenkų 
tautos istorijoje, jos didingos kultūros lapuose...” 
(Ta najbardziej znamienna wlasciwosc polskiej 
ideologii politycznej — przyciągania ku sobie in- 
nych narodow, obok ducha prawdziwej wolnosci. 
tolerancii religinėj i poszanowania cūdzych prze- 
konan... stanie się chlubnie zapisaną kartę histo- 
rii naszego Narodu i jego vvielkiej kultury...).

* ♦ *

Užbaigai — dar keletą minčių. Liublino uni
jos sukakties minėjimas davė progos prisiminti ši 
svarbų, lemtingą abiem tautom istorinį įvykį, kri
tiškai apžvelgti jos sukurtos — Respublikos ka- 
tasfrofingą likimą ir, ryšium su tos unijos išda
vom, tolimesnę lenkų-lieetuvių santykių raidą. 
Obpektyviai, įžvalgiai ir sąžįpingai tai atlikus, 
abiem pusėm turėtų išeiti į naudą.

Nuodugniau pažvelgus į praeities istorijos 
įvykius, galima stebėti, kad ten, kur lenkų-lietu
vių buvo sutartinai dirbta, rastas tarp jų bendras 
sutarimas, vienų kitais pasitikėjimas, išsiliejęs į 
sutartiną ryžtą, kaip tai buvo Grunvaldo (Žalgi
rio) laimėjime (1410). — atsiekti ir nuveikti did
vyriški darbai, nugalėti- dideli sunkumai ir pavo
jai, išspręstos laimingai didelės valstybinės ir po
litinės reikšmės probleifl^s. Priešingai, kur to ne
buvo, abi tautos skaudžiai nukentėjo ir sulaukė 
daugelio nelaimių. Prie‘tokių svarbesnių politinių 
problemų priklauso, būtent, lenkų pagalba įsikū
ręs prie VIsIob Kryžiuočių Ordinas, kuris tuomet

rkiiuus< paprašiau

Padėdamas platinti, “Der 
Bund‘\ mat. dar nebuvo užė
męs kampo RSDJD partijoje. 
Kad aš nešališkai kalbu, matyti 
’š mano biografijos. Gyvenimas, 
kuris vystėsi Kaune, pažadino 
mane. Pasidariau neabejingas 
visuomenei. Literatūra, prieš 
valdžią nukreipti įvykiai rado 
gilų atbalsį mano širdyje. Atei- 

I na pagaliau seimai Vilniuje. 
I Tauta veržiasi į laisvę. Kas ga

li ją sulaikyti? Kas gali jai ne
padėti?

Subocki, aš nesu nei Bundo 
priešas, nei elesdekas. Aš tesu 
rėva 1i u deni ei ii ku rio politi
ka yra ne Rusijos, bet kylan
čios Lietuvos revoliucinis sąjū
dis. Manau, kad judėjimas jau 
eina pro Bundo šalį.

(Bus daugiau)

ir vėliau tapęs vokiečių ekspansijos Į Rytus prie
tilčiu (Drang nach Osten), kaip Damoklo kardas 
šimtmečius grėsė; abiem tautom sunaikinimu, o 
juk buvo kelios progos sėkmingakjo nusikratyti, 
jei tik būtų buvęs tarp lenkų ir lietuvių nuoširdus 
sutarimas ir pasitikėjimas.

Šiandien vokiečių grasa (Drang nach Osten), 
pagal Liudviko Rėzos (1809) pranašystę (žr.: Bai
gos griuvėsiai — Die Ruinen von Baiga, dr. Mar
tyno Anyso “Senprūsių laisvės kovos”, pusi. 304, 
Chicago, 1968) yra atitolusi, bet vieton jų, ten pat 
atsirado, tom pat intencijom, atėjusi iš Rytų — 
imperialistinio Raudonojo Ordino grasa (Pochod 
na zapad)...

(Bus daugiau)
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JLKkIĖ IK KASillliV. ŠVAB1ENĖ

1938 $. Manheim Rd.y Westchester, |j|.
VALANDOS: 3—9 darbo’ dienomis

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«itchest«r Community klinikos 

Medicinos direktorius

įTeL: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553

Service 855-4506, Page 06058

Modernios poezijos knyga. Kaina 6 doL Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

et ai s

Funeral Home and Cremation Sei
Charles Stasukaitis

’UOSll 
ijaunejUMOi orgamzacijy 
fybės paūkmsusios savo 
rvutbe, senose nariy mo* 
į knygose surado, kad že- 
sakantieji klubo ir L.B-nės 

organizaci j ų nariai, 
deimantinio 

slenkstį, bus 
L’rbelienė, 

Marija Pau-

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

1907 West 103id Street 
Valandos pagal susi tevirpą

DR.FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
Valandos: antrad. 1—4 popiet,

PIRMYN SU S.L.A..
Atkelta iš 3 psi.

dešimtukus ir, prapylęs 5 dole
rius, nešu muilų. "Paradise 
Lounge’’ jau groja orkestras. 
Poros šoka. Servuoja šampaną. 
Aš (kaip viėngungis) palaikau 
kompaniją mūsų vicepreziden
tui ir einame j savo kajutę 643 
(sudėjus skaičius, išeina 13, tai 
jau laimė).

Dar prieš miegų nubėgu ant 
viršų limo denio patikrinti, ar 
laivas tikrai plaukia (tą vakarų 
nesijautė sūpavimo) iir, Titani
ku atsiminęs, patikrinau, kad 
neatsirastų ledo kalnų Karibų 
juroje, las nelemtas Bermudus 
trikampis netoli. Nesinori žūti 
beprasmingai.

Atėjęs į kajutę, randu ponų 
čapljkų jau miegantį (vadinsiu 
jį kapitonu, nes jis yra JAV lai
vyno veteranas). Greitai nusi
rengiu ir aš šmukšt į kajutės lo
vytę ir jau sapnų karalius ve
džioja mane po'savo karalystę. 
Kai pabundu apie ankstyvų ry
tą, laivas lengvai supasi ir ne
trukus vėl užmiegu Karibų jū
ros bangų užliūliuotas.

Plaukiantis keleivis

Atsiųsta paminėti
NAUJAS TĖVYNĖS” 

SARGAS”

Šiomis dienomis iš spaudos iš 
ėjo šių metų pirmasis "Tėvynės 
Sargo” numeris.Tai taip pat pit 
masis numeris jau suredaguotas 
naujojo redaktoriaus Algirdo J.

P-UC1UIX. belicijaI C7 J

Onutė Raštikiene, 
giuenė, Lionė Puodžiūnienė, Ni
na Puderienė, Šimaitienė Agnė, 
Vincas šuopys, Antanas Sian- 
keviuįus, Petras Metiikis, Titas 
Biiškaitis, Bronius Murinas, Ka
zys lautkus, Kęstutis Valavi- 
čius, Jurgis Mejeris, Albinas 
Repšys.

uu pagerbimas įvyks 1984 m. 
gegužes mėn. 20 d. 1 vai. po pie
tų, Eagies salėjo, 117 N. Broad
way, Melrose Park, Ill.

(312) 226-1344
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.: 448-5545

Florida

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

L

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996
i [ . —— •

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

SOPHIE BARČUS
' RADIJO t SIMO S VALANDOS

ietUdieniais Ir leknultanlaia

Stotie* WOPA - 1490 AM 
tramlivo|«mof Ii

Marouetto Pirkit

ANTANAS RAŽAITIS 91-RIŲ 
M. AMŽLAUS IŠVAKARĖSE
Nuolatinis Naujienų rėmėjas 

ir visą laiką jų skaitytojas An
tanas Kazaitis š.m.gegužės mėn. 
20 d. (sekmadienį) peržengs 91- 
rių metų slenkstį. Antaną pažį
stu jau daug metų, bet jį nie
kad nesu matęs nesišypsantį. 
Tas šypsnis — tai tikras jo šir
dies veidrodis, ką liudija jo 
duosnumas lietuviškiems reika- 

■lam<5‘ -
Dar neseniai turėjau malonu

mo Tautos Fondo vardu Ražai
čiui įteikti specialų atžymėjimą 
už 2,700 dolerių įnašą į tą fon
dą. Antanas, paėmęs tą Tautos 
fondo “diplomą” ir į jį atidžiai 
pažvelgęs, taip išsitarė:

— Juozeli, nejaugi aš būsiu: 
tiek daug paaukojęs?

— Taip, Antanai, tai tikrai 
tiesa. Nuo tada, kai buvo Įsteig
tas Tautos Fondas, t. y. nuo 
1972 metų, tu ten jau esi įne
šęs, atseit — paaukojęs, šią “su
melę” Lietuvai iš vergijos va
duoti reikalams. Ir užtai, tau, 
Antanai, Tautos Fondo vardu 
tariu tikrą nuoširdų lietuvišką 

ačiū.
Antano veide pasirodė dar 

ryškesnė šypsena, kai jis, padė
kos ženklan, stiptokai paspaudė 
man ranką.

Deja, tai buvo, kaip minėjau, 
prieš kiek laiko, šiandien, t y. 
gegužės mėn. 16 d. ryte suskam 
bėjo mano telefonas ir ragelyje 
išgirdau vėl Antano balsą:

— Juozai, užsuk pas. mane

Turinyje V.. Albušis pateikia 
eilę vieno žymiatisiausių Ame
rikos teisininkų ir teises isto
rikų prof. John T. Noonan, J r., 
minčių krikščionybės ii politi
kos klausimais. Duodamas Ka- 
sulaičio pranešimas VLIKo sei
mui Detroite, Vincas Kovas įdė
miai kalba apie VLIKo seimą n 
VLIKą apskritai. Trumpai svar
stomas Helsinkio procesas.

Vyt. Vaičiulis nagrinėja Goer 
ge (Dwell '1984 m.” sukakties 
ženkle, rasdamas, kad ‘T984 iu. ’ 
yra visuomet aktuali, bet esmė
je niekuomet pragaištinga žmo
giškoji grėsmė.”. Įdomus straip
snis apie sovietų slaptosios tar
nybos veiklą, kuriame atsklei
džiama nųlžiniška ir pragaištin
ga sovietų žvalgybos veikla 
svajame pasaulyje.Trumpai 
soma apie Čilę 'diktatūros 
guose.
Toliau seka plati pasaulio 

ščioniu demokratų veiklos
žvalga. Čia duodama truputis' 
KD istorijos bei žinios iš krikš- į 
čioniu demokratu inteinaciona-! v i
lo, įvairių Europos kraštų KD'

naujienos, KD Pietų Amerikoje, 
KD kova už žmogaus teises, 
KD pasisakymai svarbesniais ‘ 
klausimais ir pan.

Knygų skyriuje trumpai pri
statoma Marijaus Blyno knyga 
"Lietuvos senates pamink
lai.”

“Tėvynės Sargąs’’ yra politi
kos iri socialinių imokslų žurna
las, • leidžiamas krikščionių de- j 
mckratų. Žurnalas išeina ba
landžio, rugpiūčjo ir gruodžio 
mėnesiais- Atskirt) numerio kai
na $4.00? Gaunamas administra
cijoje: Adomas Viliušis, 4030 S. 
Campbell, Chicag, IL. 60632, 
telefonas: (312) .LA 3-8330.

Pagerbimo rengėjai sudarys 
jaukią . pagerbimo programą, 
kurioje galės ir turės dalyvauti 
visi pagerbimo dalyviai, užkan
džiaudami prie stalų. Trumpu 
žodžiu pagerbimą apibūdins inž. 
V. Suopy s.

neturės susisiekimo 
ir norės pagerbime 
tepaskambina šiais 
A. Sinkevičius —

DA1MID
SENIAUSIA IR D1D2IAUSLA. LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 827-1741 — 1742

ra- •, 
na-;

krik
ap-'j

MELROSE PARK, ILL.
Pagerbsime stipriuosius ąžuolus

J -

Spaudoj e randame aprašy
mus įvairių pagerbimų: varda
dienio, gimtadienio, vedybų. 
Įkurtuvių, išleistuvių, sutiktu
vių ii- kitokių.'”Melrose Parko 
lietuvių kolonijos organizacijų 
vadovybės sumanė į pagerbimo 
kalendorių įvesti dar vieną pa
gerbimo rūšį -j- peržengusių 
deimantinės suktktjes amžiaus 
slenkstį savo narių pagerbimą.

Tokiame pagerbime galės da
lyvauti ir pagerbiamųjų vaikai, 
anūkai jr proanūkai. Kadangi 
veikiančiose kolonijos organiza
cijose dirba ir nariais yra te
veik tie patys žmonės, tad Mel
rose Parko lietuvių klubo ir L.

bo ir LB-nės Valdybos kviečia 
lietuvius pagerbimo vakarienė
je skaitlingai dalyvauti. Daly
viams jokio mokesčio mokėti 
nereikės, viskas bus veltui. Kas 

priemonių 
dalyvauti, 
telefonais: 

344-0125,
Onutė Rakauskienė — 345-0473 
ir Jonas Černius — 344-7260 ir 
susisiekimo priemonės bus pa- 
rūpjntis. Bus pagerbti stiprieji Į 
ąžuolai, kurie savo darbais mū
sų kolonijos gerovei tikrai yra 
užsitarnavę. (k. t.)

PATIKSLINIMAS

Š. m. gegužės mėn. 8 dieną 
Naujienų Nr. 80 yra aprašomas 
BALFo penktojo skyriaus susi
rinkimas, kurį parašė K. B.

Tame aprašyme padaryta ne-’ 
maloni klaida, kurią prašytume 
pataisyti.

Parašyta.kad K.Dundulis prieš 
mirtį testamentu skyriui užra
šė virš SI,300, o turėtų būti 
$13,537.46.

Būsime Tamstoms dėkingi.
Su pagarba —Skr. iždininkas 

Chicao, 5.12.84,

I

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

VANCE FUNERAL HOME §

i

g

1424 South 50th Avenue 
Cicero, I1L 60650

TeL: 652-5245
IRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIN

Patarėjai ir laidojis-o direktoriai:

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Vedė|a — Aldone Deuk» 
T.W., 772-154? *

7159 S«. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO. IL 4O*7« | Nuo 1914metų

I

— Libijos vyriausybė organi
zuoja šaulius naikinti užsienyje 
gyvenančius Chadafi priešus.

“Lietuvos Aidai1
KAZt BRAZDflONVTt

Prefreme vedėįt

■
■ MIDLAND FEDERAL SAV- 
įjtNGS aptarnauja taupymo ir 

M namų paskolų reikalus visos 
M mūsų apylinkės. Dėkojame 
|j| Jums už mums parodytą pa- 
M si tikėjimą. Mes norėtum bū- 
glti Jums naudingi ir ateityje.

Kaadten noo ptrsMdlaola iki peak 
tadienfo 8:30 vaL vakar*. 

Vlaoa laidos S WCKV i+eHn. 
banga 14M AM.

K S^tlceitov epdreusteg 
iki $100,000.

1241

BS4fl V

2657 W. 69th STREET 
Chicago. IL 80629 

T*L 925-7400

Totet* 77B4J874

į <929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
METINĖ MIRTIES SUKAKTIS

ANNA BRUZGULIS
(•ris.

Gimusi Lie

Nubudę lieka:
Sūnus, marti, anūkai, proanūkai.

Pagal įčvus Ž1ALNIS 

Gyveno Willow Springs, III.

(Bruzgulis), 
(jo žmona 

Thomas ir

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

LA1DOTUVIŲ KOPLYČIĄ

ai

3 Naujienos, Chicago, 8, Bl. Saturday - Monday, May 19-21

t į

šiandien ryte važiuodamas į K 
darbą, ries aš turiu kai ką pa- 
sakyti. IS

— Gerai, .Antanai, lygiai 9-tą O 
būsiu prie tavo duių. j g

Kai įėjau į vidų, buvau su
nktas tos pačios šypsenos, kaip || 
ir visuomet. Rankoje laikyda- 3 
mas money order, jis man taip fi 
pasakė:

— Sekmadienį, gegužės mėn.» S 
20 d. būsiu 91-rių metų am-H 
žiaus.—Parašyk šią žinią i Nau- S 
jienas ir pasveikink mano var-J 
du visus mano draugus ir pažį-^B 
stamus. O čia, vat, ŠE 'pop i erė-; J 
lis”, tai Naujienoms ant ‘*drus-*|f 
kos’’.

J. Žemaitis j w

Mirė 1983 Didu gegužės mėn. 18 dieną, 
tuvoje, Vilniaus priemiestyje.

Palaidota šv. Kazimiero kapinėse
Pasiliko nuliūdę: sūnus Bruno E. Bruce 

marti Joan, keturi anūkai: Michael, Steven 
Grace), James ir Laura-Ann, du proanūkai:
Veronica bei kili giminės, draugai ir pažįstami.

Ilgus metus buvo savininkė Ann’s Hilltop užeigos 
Widow Springs, Iii.

Priklausė SLA 134-tai Moterų kuopai.
Mes Tavęs, Mūsų Brangioji, niekad neužmiršime. Tu 

pas mus jau nebesugrįši. bet mes anksčiau ar vėliau pas 
Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

MIDLAND
r-

AHO LOAN ASSOCIATION 

040 AtCMEfc
1348 So. California Avenuė 

Tel. — 523-3572

Aitsres automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 6 5 2 -100 3 1

A A •



METINIAI ORGANIZACIJŲ 
SUSIRINKIMAI

NAUJIENOS
d. M. A. Pocių namuose, 
kirr.ą atidarė pirm. M
ir pakvietė J. Skuodą su 

brinkimui pravesti.
D. 11 y va vo 141 uar i ų. P r aei tai s 

metais pensininkai atšventė sa
vo veik'os 10 metu sukakti, ta 
proga buvo išvyka į Beloit pie
tums. Apsvarsčius einamuosius 
reikalus, nutaita nigpiūčio 18

džio 7

R. Lietuvių Bendruomenėj 
metinis susirinfctmas įvyko va į 
>ario 26 d. Lietuviu klube. Su-1 
sirinkimą atidarė pirm. K Rut
kauskas. Praeito susirinkimo 
protokolą pe;skaitė sek. T Ti
kuišis. Metų veiklos pranešimą 
padarė piimminkas, iš kūno pa j d. Lietuvių parke suruošti pik- 
: iškėjo bendruomenės 
ir numatyti ateities planai, 
ėjus prie nau/os valdybos 
kimiu buvo pasiūlyta, kad 
dyba pasiliktų »-ar vienai 
dencijai. Valdybų sutikus, 
siliko ta pati valdyba.

Tolimesnės veiklos diskusijo
se, nutartta suruošti pikniką Lie 
tuvių parke, kuris įvyks liepos 
21 d., šeštadienį Tolimesni ru
denio parengimai palikti spręsti 
vaL fiybcs nuožiūna.

ALTo METINIS SUSI
RINKIMAS

veikla, 
P; i- 
rin-

ka-
P-'-

niką.
Lietuviškai spaudai paremti 

paskirta: Draugui, Naujienoms, 
Laisvajai Lietuvai ir Dirvai 
po 15 dol.

Naufon valdybon išrinkta: 
pirmininku A. Pocius, pavaduo
toju — J. J. Undcraitis, sekreto
rium — J. Skuodas, kasininku — 
V Keršys, infoimacijai —P. Šer 
nas.

R. Lietuviu li?ndruom?nės 
Marque.te Parko Apylinkės val
dyba rengia Romo Kalentas ir 
kitų sus deg’nuJų minėjimą š. 
m. gegužės mėn. d., 11:15 
vaL ryte (tuojau po sumas) šv. 
X3e;|gclės Marijos (Lm nu pa
rapijos salėje.

Paskaitą skaitys “Varpo” re
daktorius Antanas Kučys. Meni
nę programą atliks sol. Aldona 
Pankicnė.

Visuomenė kviečiama kuo 
skaillingiau dalyvauti. Po mi
nėjimo — kavutė. Valdyba

■■AL KSTAT1 FOR *AL1 • ■AL ■STATI POI SALA

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
£B URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAM.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: . ;

PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidenUi

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-774J

Ameiikos Lietuvių Tarybos 
Rockfordo skyriaus metinis su
sirinkimas įvyko balandžio į o 
d. Susirinkimą atidarė skyriaus 
pirm. S. Surantas. ir padarė 
metu veiklos pranešima. Svar
biausias mūsų tikslas buvo su
ruošti Lietuvos Nepiiklausomy- 
mės minėjimą. Minėjimas įvy
ko vasario 19 d., ir Lietuvos lais 
vinimui surinkta virš ŽL700.

Revizijos komisijai padarius 
pranešimą apie kasos stovį ir 
vedamas atsskaityme knygas, 
prieita prie valdybos rinkimų. 
K. Rutkauskas pasiūlė, kad ge
rai veikianti valdyba pasiliktų 
sekantiems metas. Valdybai su
tikus, vietoje mirusio sekreto
riaus idr. V. Plicplio, sekreto
rium išrinktas S. Tikuišis.

Baigiantis susirinkimui, pir
mininkas padėkojo visiems pri
sidėjusi em? prie mūsų veiklos. 
Mūsų bendras darbas ir susi
klausymas yra pasisekimo lai
das. Didelė padėka priklauso 
mūsų mieliems svečiams ir pui 
kios programos pildytojams: 
Vyčių chorui su muz. F. Strolia, 
ir šaulių šokėjoms su vadove

Atkinson ir akordionistui A- 
Stelmokui, ši programa buvo 
mums tikra idVasios atgaiva. Po 
susirinkimo buvo kavutė.

PENSININKŲ SUSIRIN
KIMAS

Keletas narių yra globos na
muose, ir yra aplankomi kitų 
narių. Velykų proga rockford ie
tį Vaclovą Mataitį, kuris yra 
Edgev/.ld Health Center, Ster
ling. 1U.. aplankė A. Pocius ir 
A. Kapačmskas, ir įteikė pini
ginę dovaną. Malonus buvo pa
sikalbėjimas apie praeities gy
venimą, ir kitas naujienas. Jis 
negauna jokio lietuviško laizraš 
čio, net nežinojo, kad jau kele
tas jo buvusių draugu iškeliavę 
amžinybėn.

siaq) mūsų pensininku gyve-j 
nimas yra įvairus, vibni mėgs-1 
ta pažuvauti, kiti pakeliauti, ‘ 
dar kiti augina daržus ir saugo
ja namus. Po susirinkimo P. 
Pocienė pavaišino skaniais už
kandžiais, ir palošėme korto-‘ 
mis.

i
- - ERIGTON PARKO LIE

TUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ 
DRAUGIJOS GEGUŽINĖ bus 
š. m. gegužės mėn. 20-ta diena, 
12 vai. šaulių narnų sMė’e, 2417 
W. 43-čioje gatvėje. Atsilankę 
draugijos nariai ir visi svečiai 
bus pavaišinti labai skaniu lie
tuviškai gamintu maistu. Veiks 
baras <u visokios rūšies gėri
mais gausi loterija, išbandy
mui save laimės, šokiams gros 
puikūs muzikantai Nuoširdžiai 
esate kviečiami visi visos na
mu savininkės, svečiai skait-" ... . 1 Imgai 'dalyvauti gegužinėje-pik-.’ 
nike ir paremti mūsų draugiją 
gausiu atsilankymu. ;

Kviečia — Draugijos valdyba !
Solistė A. Stempužienė

LAIMINGI ESAME, KOL 
SVEIKI

— L/etuv.;u Pensznmku ? i 
jimgos valdyba, pirm. St. Vana- 
gūno vadovaujama, 10-čio su-’ 
kakčiai paminėti, ruošia pobūvį 
š. m. birželio 6 d., trečiadienį 
12 vai. p. p. Šaulių salėje, 2417 
West Str. Visi dalyviai bus pa-Į 
vaišinti skaniais užkandžiais. • 
Bus meninė programa,, kuriai

St. Petersburg© ALTos skyrius rengia solistės Aldonos 
Stempužicnės koncertą gegužės mėn. 23 d. (trečiadienį) 
4 vai. popiet, Lietuvių klubo salėje. Soistė A. Stempužienė 
yra žinomi lietuvių ir svetimtaučių tarpe. Dainavo pagrin
dines mezzosoprano roles Čikagos lietuvių operose ir kon
certavo sl įvairiais simfoniniais orkestrais. Solistė turi 
balso groži — tembras švarus, technika puiki. Mūsų kolo

nija turės progos ją išgirsti ir pasigrožėti jos menu.

Rockfordo lietuvių pensinin
kų susirinkimas ivyko balan-

BUTŲ NUOMAVIMAS 
n MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

A NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪSIU DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2231
— ■ - - -------------- -------- —

. LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

’ 9 butu mūrinis. Labai geros pajamos. 
; Dilelis butas savininkui. Geras inves- 
j tavhnas.

į 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
t pirkinys.
i --------
Didelis, gražiai įrengtas bungalow.;
Nebrangus. į

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

GREAT STARTER HOME 
GARFIELD RIDGE AREA

rių operaciją, vėl išvyko 
ninę sveikatos patikrinti.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

u

vadovauja p. Variakojienė ir p. 
Brazionis. 
tiai

Visi kviečiami gau- 
atsilanky:i.

Valdyba

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos mies+o
Dirbu ir užmieičiuese, fr.lt, 

j.rtntuofai Ir sąžinlnf.!
KLAUDIJUS PUMPUTI1 

4514 S. Tilnun Av*. • - 
T«l. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ._VAIRUOTOJA1 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland A y e., 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-91$!

Antanas Smatavičius praei
tais metais turėjo sunkią vidų-- 

1 ligo-
Lin- 

kime Antanui pasveikti. Susir-!
gęs buvo i'ir J. Skuodas. Didė- Į 
janti metų našta atneša kiekvie- j 
nam visokių negalavimų. Gal 
teisingai yr<i pasakyta: po se-j 
natve giltinė slypi. Bei dėl to’ 
nereikia nusiminti, ir turėti vil
tį, kad ji pirma griebs kitą, bet 
ne mane.

Rockįordįetis

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

ŠIRDIES SVEIKUMAS 
PRIKLAUSO NUO MAI

TINIMOSI

(šv. Kryžiaus ligoninės 
informacija)

š. m. gegužės mėn. 22 d. nuo
7 vai. ligi 9 vai. vakare Holy 
Cross Hosp;tai (2701 W. 68th 
Str.) registruota . dietos nursė

UNION PiER, MICH.
PAVASARINIS DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMAS
Union Pier Lietuvių dr-jes] 

narių pavasarinis susirinkimas, 
šaukiamas š. m. gegužės m. 19 O c

—_ _____ _____ - d., šeštadienį, 6 vai. p. p. Gin-
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS > tavo vasarvietės rastų namely-

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
NUO $300 IKI $1,000

KURIAM GALUI MOKĖT!
.—DAUGIAU? !

New Yorker 4 dr. Sedan

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • LeBARON
PLYMOUTH • K CARS

“U WILL LIKE US”

je. Numatyta netrumpa susirin
kimo dienotvarkė šios vasaros 
veiklos reikalams aptarti. Gir
dėsime svarbų pranešimą ir iš 
Lietuvių Fondo suvažiavimo. ’

Kviečiami visi dr-jos nariai 
ir Union Pier apylinkės gyve
nantieji tautiečiai šiame susirin 
kime gausiai dalyvauti. Po susi
rinkimo — bendri susirinkimo 
dalyvių užkandžiai ir kavutė.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir te'sėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

i

J0HNGI3AITIS
Advokatų Įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

— Federaline aviacijos admi
nistracija jsakė lėtuvuose įvesti4030 Archer - 847-1515
pramones dūmu pavojui įspėti.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 

ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Likt)

Skambinti YA 7-9107
" 1 1 "M——

■ - -- - • - ~ ——-------- — —— -------------- -- —,—

KASA - LIETUVIU FEDERALINĖ KREDITO UNIJA
AKTYVAI 25 milijonai dol.

MARQUETTE PARKE:
MOKA:

2615 W. 71 st St.
Chicago, Ill. 60629 
Telef. 737-2110

Nuo pirm, iki penkt. 
10:00 iki 6:00 vai. 
šešt. 10:00-2:00

CICERO:

1445 So. 50lh Avė. 
Cicero, III. 60650 
Telef. 656-2201

Antr.
Kelv. 
šeši.

3:00- 6:00
3:00- 0:00

10:00-12:00

KIEKVIENA

9% už taupomąsias sąskaitas.
10.5%, 10.75%, 11% už terminuotus.
indėlius (C D).
11 % už IRA

SKOLINA: tik savo nariams žemesniais nuo
šimčiais ir geresnėmis sąlygomis

SĄSKAITA IKI 100,000.00 dot APDRAUSTA FEDERALINIS VALDŽIOS.

Joanna Kozuch (gailestinga se-į 
šuo) papasakos, kaip reikia5 
tvarkytis su maistu, kad nepa- j

* ' -ikenkus širdžiai. Tuo pačiu rei- , 
kalu bus rodoma filmą.

Platesnių informacijų reikėtų 1 
skambinti tel. 471-7326.

5

By owner
Rm.- Brick —Central Air 

1V2 Car Garage
All Appliances Stay
In mediate Occupancy

Upper 50’s 
586-0865

Dengiame ir taisome visu riks 
šių stogus. Už darbą garam 
tuojame ir esame apdrausti,

; ARVYDAS KIELA
6557 S. Tolman Avenue 

Chieaaa. IL 60629

434-9655 ar 737-171 .

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 

Nuosavybės — kitur

M. ŠIMKUS
Notary Public/ ’’ 4 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai dr kitokie blankai.
> ■■r.r ,

— JAV R. L. B-nės Marquette ! 
Parko Apylinkės- valdyba ren-j 
gia linksmą gegužinę š. m. ge- J 
gūžės 27 d. (sekmadienį), Vyčių | 
salėje ir sodelyje. Pradžia 12
vai. dieną, ū j FLORIDA

Bus skanių valgių, veiks ba-, Bonaventure-Fort, Lauderdale 
finest Community in Florida.’ 
We have condominiums, villas 
& hemes for sale. Linda Evanšj 
from TV & Martina Navratilo-; 
va invite you to Fort Lauder-j 
dale. Buyers weekend 26th of 
May — return 28th of- May. In-: 
tercontinental Hotel Spa, the 
finest hotel, 600 rooms. Package 
includs trip, round Air fare & 
free hotel accomodations & free 
meals. Call Jack (312) 761-8101.

ras, laimės šulinys, loterija ir 
kiti įvairumai, šokiams gros 
“Gintaro”, orkestras. Visi kvie
čiami dalyvauti ir linksmai pra
leisti laiką.. Valdyba

— Senatas nutarė sumažinti 
karo biudžetą 144 bilijonus do
lerių.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuva? Įstaigą:

American Travel Service Bureau
>727 S. Western Ave^ Chicago, DL 60643mm* 312 23įk>7g7

> Memokoan ptUmxTUrw utedmnt lėktuvą, traukiniu, latru kello- 
ilz (eniiaea), vielučių ir aucomoollių nuomavimo rezerv&ciiaa; Parduoda- 
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones į uietuva Ir kitus kt-sMuz; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame irrfoc- 
nacija visai* teuoniu reikalais.

• Taupykle skrisdami Chartered lėktuvais, tik resenmoa vleUj 
i ankato — prieš 45-60 diezui .

PASSBOOK 
SAVINGS...

Oaiy and Faid Quarterly

H«h , 
Intared

L _ .

>©e us for

AT 0UI LOW KATB

»4> <*pun WWO’fl

Mutual Federal 
Savinas and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608
Peter Kazenauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečky s 

Tel. 585-6624

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkiv r»ikl»

Siūti galinčią moteriškę iš- 
mokysiu gerai apmokamo ama
to, didmiestyje užuolaidas pa
siūti. Geras susisiekimas prie 
32-tos ir Archer.

Telefonuokite 247-4434

N a o m o s 
RENTING IN GENERAL

Turiu didelį butą 1748 So. 
Halsted St. Renduoju kambarį 
moteriškei, bet ir gali naudotis 
virtuve ir visais patogumais. 
Apžiūrėkite butą ir susitarsi
me. Skambinti SE—3-1283.

Victoria Walter

PIRKIT! JAV TAUPYMO 6OWU5

Siuntiniai į Lietuvą

P. NEDAS, :405$ Archer Aveno«t 

Chicago, III. 40632. Tai. YA 7-59tf

Homeowners Insurance 
' Good service/Good price 
F. Zapolis. Agent 

3208’A W. 95th St 
Everg. Park, III. 

60642 - 424-8654 
rm Fr« CM0Y CeatMV 

Mwomctt DwhfU. Beak

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS t 

”*4 
Darbo valandos: Kasdien: nuo „

9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro. < 
Seštadj nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. »

Ii pagal susitarimą-

TeL 776-5162 į
2849 West «3rd Stiwt
• Chicago, Ill 6062f

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 0 ryto Ud 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

S. Kedda Ava. 
Chicago, IJL 60629

Tel: 778-8000

6 — Naujienoi, Chicago,.8, HL Saturday . Monday, May 19-21>


